
PR\1196889LT.docx PE646.863v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2019-2024

Užsienio reikalų komitetas

2019/2209(INI)

4.2.2020

PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos 
pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio 
reikalams ir saugumo politikai dėl Rytų partnerystės, rengiantis 2020 m. 
birželio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui
(2019/2209(INI))

Užsienio reikalų komitetas

Pranešėjas: Petras Auštrevičius



PE646.863v01-00 2/7 PR\1196889LT.docx

LT

PR_INI_RecommCFSP

TURINYS

Psl.

EUROPOS PARLAMENTO REKOMENDACIJOS PROJEKTAS .........................................3



PR\1196889LT.docx 3/7 PE646.863v01-00

LT

EUROPOS PARLAMENTO REKOMENDACIJOS PROJEKTAS

Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam 
įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Rytų partnerystės, rengiantis 
2020 m. birželio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui
(2019/2209(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 2, 3 ir 8 straipsnius ir V 
antraštinę dalį, ypač 21, 22, 36 ir 37 straipsnius, ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) penktąją dalį,

– atsižvelgdamas į tai, kad 2009 m. gegužės 7 d. Prahoje bendromis ES ir jos šešių Rytų 
Europos partnerių – Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Moldovos Respublikos, 
Sakartvelo ir Ukrainos pastangomis pradėta įgyvendinti Rytų partnerystė,

– atsižvelgdamas į 2011 m. Varšuvoje, 2013 m. Vilniuje, 2015 m. Rygoje ir 2017 m. 
Briuselyje įvykusių Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimų bendras 
deklaracijas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų 
valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarimą1, Europos Sąjungos ir Europos 
atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos 
susitarimą2 ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Ukrainos asociacijos 
susitarimą3, įskaitant išsamias ir visapusiškas laisvosios prekybos erdves (IVLPE),

– atsižvelgdamas į EURONEST parlamentinės asamblėjos, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komiteto, Rytų partnerystės pilietinės visuomenės forumo, Regionų 
komiteto ir Rytų partnerystės šalių vietos ir regionų valdžios institucijų konferencijos 
(CORLEAP) rekomendacijas ir veiklą,

– atsižvelgdamas į Komisijos ir Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) komunikatus 
dėl [...],

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos išvadas dėl Europos kaimynystės politikos ir 
Rytų partnerystės,

– atsižvelgdamas į savo 2015 m. balandžio 15 d. rezoliuciją dėl armėnų genocido 100-ųjų 
metinių4, 2015 m. liepos 9 d. rezoliuciją dėl Europos kaimynystės politikos peržiūros5, 
2016 m. sausio 21 d. rezoliuciją dėl asociacijos susitarimų bei išsamių ir visapusiškų 
laisvosios prekybos erdvių su Gruzija, Moldova ir Ukraina6, 2016 m. lapkričio 23 d. 
rezoliuciją dėl ES strateginės komunikacijos, siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą 
trečiųjų šalių propagandą7, 2016 m. gruodžio 13 d. rezoliuciją dėl moterų teisių Rytų 

1 OL L 261, 2014 8 30, p. 4.
2 OL L 260, 2014 8 30, p. 4.
3 OL L 161, 2014 5 29, p. 3.
4 OL C 328, 2016 9 6, p. 2.
5 OL C 265, 2017 8 11, p. 110.
6 OL C 11, 2018 1 12, p. 82.
7 OL C 224, 2018 6 27, p. 58.
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partnerystės valstybėse8, 2018 m. balandžio 19 d. rezoliuciją dėl Baltarusijos9, 2018 m. 
birželio 14 d. rezoliuciją dėl okupuotų Gruzijos teritorijų praėjus 10 m. po Rusijos 
įsiveržimo10, 2018 m. liepos 4 d. rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl 
Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir 
Armėnijos Respublikos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimo sudarymo 
Sąjungos vardu projekto11, 2018 m. spalio 4 d. rezoliuciją dėl žiniasklaidos laisvės 
Baltarusijoje pablogėjimo, ypač svetainės „Chartiją 97“ atvejo12, 2018 m. lapkričio 
14 d. rezoliuciją dėl ES asociacijos susitarimo su Moldova įgyvendinimo13, 2018 m. 
lapkričio 14 d. rezoliuciją dėl ES asociacijos susitarimo su Gruzija įgyvendinimo14 ir 
2018 m. gruodžio 12 d. rezoliuciją dėl ES asociacijos susitarimo su Ukraina 
įgyvendinimo15, 

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. lapkričio 15 d. rekomendaciją Tarybai, Komisijai ir 
Europos išorės veiksmų tarnybai dėl Rytų partnerystės, rengiantis 2017 m. lapkričio 
mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui16 ir į 2018 m. liepos 4 d. rekomendaciją Tarybai, 
Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei 
užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl derybų dėl ES ir Azerbaidžano visapusiško 
susitarimo17,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A9-0000/2020),

A. kadangi Rytų partnerystė grindžiama bendru Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, 
Moldovos Respublikos, Sakartvelo, Ukrainos ir Europos Sąjungos įsipareigojimu 
stiprinti savo santykius ir laikytis tarptautinės teisės ir tokių pagrindinių vertybių, kaip 
demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms bei pagrindinėms laisvėms, teisinės valstybės 
principo, teisminių institucijų nepriklausomumo ir nešališkumo, taip pat socialinės 
rinkos ekonomikos, darnaus vystymosi ir gero valdymo;

B. kadangi ES ir visos Rytų partnerystės šalys gali bendradarbiauti ir išlaikyti šį 
bendradarbiavimą tik tuomet, jei laikomasi šių pagrindinių vertybių ir principų;

C. kadangi kai kurios Rytų partnerystės šalys, sudarydamos plataus užmojo asociacijos 
susitarimus ir sukurdamos išsamią ir visapusišką laisvosios prekybos erdvę (IVLPE), 
pasirinko siekti glaudesnės politinės, žmonių ir ekonominės integracijos į ES;

D. kadangi galimas dar pažangesnių formų bendradarbiavimas ir integracija su sąlyga, kad 
bus laiku ir tvariai įgyvendinamos išsamios reformos;

8 OL C 238, 2018 7 6, p. 42.
9 OL C 390, 2019 11 18, p. 100.
10 OL C 28, 2020 1 27, p. 97.
11 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0284.
12 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0375.
13 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0458.
14 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0457.
15 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0518.
16 OL C 356, 2018 10 4, p. 130.
17 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0294.
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E. kadangi ES Rytų Europos partnerių nepriklausomybei, suverenumui ir teritoriniam 
vientisumui vis dar kelia grėsmę neišspręsti regioniniai konfliktai;

F. kadangi Europos Parlamentas atmeta galimybę arba grasinimus naudoti jėgą sprendžiant 
konfliktus ir pritaria ES įsipareigojimui remti visų Rytų partnerystės šalių suverenumą, 
teritorinį vientisumą ir politinę nepriklausomybę pagal jų tarptautiniu lygiu pripažintas 
sienas, laikantis tarptautinės teisės, normų ir principų;

1. rekomenduoja Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos 
vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai:

a) pripažinti Rytų partnerystės politikos nuolatinį transformacinį poveikį ir jo 
siekti, kad būtų užtikrinti politiniai, socialiniai, ekonominiai ir teisiniai 
pokyčiai trijose asocijuotosiose šalyse partnerėse;

b) pripažinti, kad tos šalys, kurios vykdo visapusiškas reformas ir imasi veiksmų 
siekdamos atitikti ES sutarties 49 straipsnyje nustatytus kriterijus, gali būti 
laikomos atitinkančiomis narystės ES, įgyvendinant laipsniškos integracijos 
procesą, reikalavimus;

c) kitu Rytų partnerystės dešimtmečiu laikytis tvirtesnės ir į ateitį orientuotos 
vizijos, siekiant užtikrinti ilgalaikius ir negrįžtamo pobūdžio pasiekimus ir 
stiprinti ES ir Rytų partnerystės šalių bendradarbiavimą; 

d) išlaikyti įtraukų Rytų partnerystės pobūdį skatinant didesnę demokratinę 
atskaitomybę, geresnį ekonomikos valdymą, stipresnes piliečių teises ir 
aplinkosauginį tvarumą; 

e) pradėti procesą siekiant sukurti bendrą ekonominę erdvę, kurioje būtų 
sudaromos palankesnės sąlygos didesnei politinei ir ekonominei integracijai į 
ES;

f) sukurti papildomas didesnės integracijos priemones, pvz., atrinktose ES 
agentūrose, ES vidaus programose ir iniciatyvose, visapusiškai laikantis esamų 
sąlygų ir principo „parama pagal pažangą“;

g) suteikti didesnę finansinę paramą, be kita ko, taikant išorės finansines 
priemones, dėl kurių šiuo metu vykdomos teisėkūros derybos; tokia parama 
turėtų būti pritaikyta konkretiems atskirų partnerių poreikiams ir naudojama 
veiklai pagal Rytų partnerystės programą įgyvendinti;

h) užtikrinti, kad 2020 m. birželio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimo išvados 
apimtų tvirtesnius ES įsipareigojimus ir Rytų partnerystės šalių įsipareigojimą 
pačioms pasiekti rezultatų;

Struktūrinis dialogas, valstybės kūrimas ir demokratinė atskaitomybė
i) pripažinti pažengusių Rytų partnerystės šalių, visų pirma asociacijos 

susitarimus, į kuriuos įtraukta IVLPE, pasirašiusių šalių, asocijuotosios 
partnerystės statusą, kad būtų sudarytos sąlygos patenkinti abipusį poreikį 
sukurti daugiau politinio dialogo platformų, vykdyti tolesnį ekonominį 
bendradarbiavimą ir teisės aktų suderinimą; 

j) toliau dalyvauti valstybės kūrimo ir institucijų stiprinimo procese, visų pirma 
asocijuotosioms partnerėms suteikiant galimybę naudotis priemonėmis, 
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panašiomis į Paramos Ukrainai grupę; stiprios, nepriklausomos ir veiksmingos 
institucijos centriniu ir vietos lygmeniu yra nepaprastai svarbios siekiant 
užtikrinti demokratinę atskaitomybę, deoligarchizaciją ir kovą su korupcija bei 
korupciniu valstybės užvaldymu;

k) pripažinti ir skatinti asocijuotųjų šalių vyriausybių iniciatyvas, kuriomis 
didinamas jų tarpusavio bendradarbiavimas; panašus požiūris turėtų būti 
taikomas visų Rytų Europos partnerių tarpusavio bendradarbiavimui įvairiais 
klausimais; 

l) skatinti, kad rinkimų procesai visapusiškai atitiktų tarptautinius standartus, 
Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) rekomendacijas 
ir Venecijos komisijos nuomones;

Ekonominė politika ir bendros ekonominės erdvės kūrimas
m) pripažinti, jog IVLPE įgyvendinimas buvo pakankamai sėkmingas, kad būtų 

galima laipsniškai atverti ES bendrąją rinką atsižvelgiant į įgyvendintus ES 
standartus ir reikalavimus;

n) siekti užtikrinti reikalavimus atitinkančių ir norinčių dalyvauti Rytų 
partnerystės šalių bendradarbiavimą ir dalyvavimą, be kita ko, energetikos 
sąjungoje, Transporto bendrijoje ir bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, taip pat 
glaudesnį bendradarbiavimą muitinių srityje; 

o) užtikrinti Rytų partnerystės šalių tolesnius veiksmus kovojant su klimato kaita, 
įskaitant dalyvavimą įgyvendinant naująjį Europos žaliąjį kursą;

p) patvirtinti išsamų infrastruktūros stiprinimo planą, siekiant pagerinti ES ir Rytų 
partnerystės šalių jungtis, taip pat Rytų partnerystės šalių tarpusavio jungtis; 

q) kitoms asocijuotosioms partnerėms taikyti metodą, kurį ES naudojo 
vykdydama veiksmus siekdama paremti Ukrainos ekonomikos atsigavimą, 
įskaitant pritaikytą ir lanksčią makrofinansinę paramą ir tarptautinių finansų 
įstaigų bei paramos teikėjų priemones, dalyvavimą bei koordinavimą, taip pat 
geresnes sąlygas tiesioginėms užsienio investicijoms (TUI); 

Žmogiškojo kapitalo didinimas
r) spręsti ES kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo problemą didinant darbo jėgos iš 

Rytų partnerystės šalių judumą ir teikiant socialines garantijas;

s) didinti finansavimą ir Rytų partnerystės šalių dalyvavimą tokiose švietimo, 
profesinių gebėjimų ugdymo ir mainų programose, kaip „Erasmus+“ ir 
„Horizontas 2020“;

t) stiprinti Rytų partnerystės šalių tarpusavio akademinį bendradarbiavimą 
atidarant Rytų partnerystės šalių universitetą, kuriame daugiausia dėmesio būtų 
skiriama geram valdymui ir viešajam administravimui;

u) užtikrinti, kad į visas ES paramos programas būtų įtrauktas lyčių lygybės 
aspektas ir kad jos būtų orientuotos į nepalankiausioje padėtyje esančias ir 
pažeidžiamiausias visuomenės grupes; 

Saugumas ir stabilumas
v) pripažinti saugumo ir stabilumo svarbą siekiant Rytų partnerystės šalių 
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vystymosi ateityje, skatinant bendradarbiavimą saugumo ir gynybos srityje ir 
ypatingą dėmesį skiriant regioniniams konfliktams;

w) pripažinti unikalią Rytų partnerystės šalių patirtį ir žinias; pripažinti 
asocijuotųjų partnerių indėlį į bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) 
misijas; stiprinti bendradarbiavimą su ES susijusios gynybos politikos srityje; 

Vietos valdžios institucijos ir pilietinė visuomenė
x) pripažinti Rytų partnerystės pilietinės visuomenės veikėjų ir organizacijų indėlį 

į jų šalių ir viso Rytų partnerystės regiono demokratizacijos ir reformų 
procesus; toliau remti jų veiklą ir užtikrinti jų darbo aplinkos apsaugą;

y) padidinti ES paramą ir iniciatyvas siekiant stiprinti vietos valdžios institucijas 
ir sudaryti joms galimybes įgyvendinti nacionalines reformas vietos lygmeniu; 
skatinti reguliarų centrinės ir vietos valdžios institucijų keitimąsi informacija 
apie reformų darbotvarkes dalyvaujant pilietinei visuomenei;

Geresnė komunikacija 
z) padidinti ES teikiamos paramos matomumą paramą gaunančiose Rytų 

partnerystės šalyse ir padidinti ES piliečių informuotumą apie Rytų 
partnerystę;

2. paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai, Komisijai ir Komisijos 
pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir 
saugumo politikai. 


